
 انگشتری سوّم خاتم

 

 ، های الـبو  ربـوان مرثیت کـو بخ زـبرخی          ، های زاــع ام ـنگـد و هـرّم شـمحِ  امـنگـه

 ، های اـــشـدل را بگ یهــسینیـح درهای          انــوشـه بپـکیـن تـبه ت ،ی ـیلـن ن ـراهـپی

 ، های زاــع ل  ـاز بر این طبـب، زن ـب الـطّب          دـــه درآینــکه با گری، ل ـزن طبـب الـطبّ

 ، های هاهـسلسل ، هاهـسلسل ، هاهـسلسل ای          دـاییـــیـب،  ورـــن رم ـــح ان ـزن رـــجیـزن

 ا؟ هایـ؟ کجاییدجـ، ک ن پوشـکف وم ـای ق          دـخوانیـد و بـگیریـور بـ، ش ه زنانـسین ای

 ، های به دلتنگی ما نیست در این واحهکس          ه چون مندلسوخت نیست در این بادیه کس

 ، های واــه رغ  ـم ر  ـان و پـزده در ج شـآت          که طوفان شده عالم، ستاداغ چه داغی این

 ا؟ هایـجـوه کـرم شکـوفی ببـوفه و کـک از          مـمسل د از غربت ــرسیـر مــه خبـوفـک از

 ، های اــدغ وم ـق م ـان از ستــو فغ ادـریـف          هـه تشنـفالن همـو ط هـتشن ، علی اس ـعبّ

 ، های داـشه ع ـشم رت ـ، حض لیـع اس ـعبّ          ارـردی و ایثــوانمـل جــ، نخ رمـح ازویـب

 ، های واــاد لــو افتـل چـفضـابال ت ـاز دس          رفتتو می رگاه ـه و خـوی خیمـس ش بهـآت

 ، های داـ، ماه ج دـه کنـجدا گری دـخورشی          وـت م ــاس و غـردی عبّــــمـوانـج اد ـا یـب

 ، های اـد ز قفـجدا ش، ری بود ـس خورشید          هر روزو چرخد نه این است که می خورشید

 ، های یضُح س ـر  شمـگرد  س ، قمر ادـهفت          ریانـگ و چرخدچرخد و میچرخد و میمی

 ؟ هایصبـا ر، باد ـسلیمان چه خب وگ ـاز س          مـاتـوّم خــری ســگشتـان، ده ـش نـونیـخ

 ، های اـشت دو تـدم گـ، ق اسـعبّ ن ـرفت با          وختـ، جگرم س زونـمح ر ـعلی اصغ از داغ  

 ، های اـههرــحنج اد در آنــن  فریـخفت از          ره خون شدـتو را حنج عطش نوش ِ  النـطف

 را ، هایــــاس و ـریـ، غ دا وایــــشه رأس          ریـکب زینب ، ان ـشبا غم ، دـه کنـچ اـتنه

 ا؟ هایـود را به کجـر خـم سـکوبـب،  از درد          ، زینب دـوبیـود کُـخ ر  ـر سـاُشت ل ـمحم بر

 ، های ار به پاـه به تن دارد و آن خـعلاین ش          ن استـحسی الن ـتنگی طفـدل شب  شبـام
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